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Kaupunginhallitus 

 
Aika 13.03.2023 klo 17:30 - 21:00 
 
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone / Teams 
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tesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi 

13 

§ 66 Kaupunginhallituksen vaali toimikaudelle 2023-2025 15 

§ 67 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudelle 
2023-2025 

17 

§ 68 Kansallisen veteraanipäivän juhla 27.4.2023 / seppeleenlaskijoi-
den ja puheenpitäjän nimeäminen 

18 

§ 69 Omistajakunnan ostot 2023 / Oy Runoilijan tie 19 

§ 70 Kaupunginvaltuuston 20.2.2023 pidetyn kokouksen päätösten 
laillisuus ja täytäntöönpano 

20 

§ 71 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2023 
eduskuntavaaleissa 

22 

§ 72 Omistajaohjaus / Virtain Yrityspalvelu Oy:n ja Virtain Elinvoima-
palvelut Oy:n toimintojen yhdistäminen 

26 

§ 73 Henkilöstöpäällikön viran auki julistaminen 27 

§ 74 Yhdyskuntatekniikan päällikön viran perustaminen ja täyttölupa 28 

§ 75 Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia 30 

§ 76 Merikanto-opiston täyttölupahakemus vuodelle 2023 32 

§ 77 Kahden kausityöntekijän täyttölupa 34 

§ 78 Vastaus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteeseen Inkan-
tien ja jalkakäytävän perusparannuksesta 

35 

§ 79 Vastaus Vasemmistoliiton valtuustoaloitteeseen korjaus- ja sa-
neerausinvestointien turvaamisesta 

36 

§ 80 Pöytäkirjan tarkastaminen kaupunginvaltuuston 15.12.2022 § 
77 päätöksen osalta 

38 

§ 81 Tiedoksi kaupungin viranomaisten viranhaltijapäätöksiä 39 

§ 82 Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja 41 

§ 83 Ilmoitusasiat 43 



VIRTAIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2023  2 
 
§ 84 Vastaus Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen Alu-

eellisten jätepisteiden tonttien sopimusten päivittämisestä ja nii-
den hallinnasta sekä omistajaohjauksesta Pirkanmaan Jäte-
huolto Oy:lle 

44 

§ 85 Vastaus Vasemmistoliiton aloitteeseen Varautuminen tuleviin 
energia-, ympäristö- ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muu-
toksiin. 

46 

§ 86 Liikenneyhteyksiä koskevat valtuustoaloitteet 48 

§ 87 Selvitys valtuustoaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimen-
piteistä 

50 

§ 88 Talousarvion toteuma 31.1.2023 tilanteessa 51 

§ 89 Ähtärin reitin vesistösäännöstelyn kehittämisen esiselvityshanke 52 

§ 90 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös rakentamisen poik-
keamislupaa koskevasta valituksesta 

54 
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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Koskela Reijo Puheenjohtaja  
 Ala-Kaarre Pirjo Jäsen osallistui kokoukseen 

Teamsin välityksellä 
 Dahlberg Ari Jäsen osallistui kokoukseen 

Teamsin välityksellä 
 Kalliomäki Eila Jäsen  
 Mäkinen Aimo Jäsen  
 Saarinen Johanna Jäsen  
 Tikkanen Pentti Jäsen  
 Arpiainen Auli Varajäsen Sanna Kankaan sijaan, 

osallistui kokoukseen 
Teamsin välityksellä 

 Tarvainen Harri Varajäsen Mikko Hännisen sijaan 
 
Poissa Kangas Sanna 
 Hänninen Mikko 
 
Muu Vehmas Jarmo Valtuuston puheenjohtaja osallistui kokoukseen 

Teamsin välityksellä 
 Kaleva Keijo Valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja 
 

 Solja Satu Valtuuston 2. 
varapuheenjohtaja 

osallistui kokoukseen 
Teamsin välityksellä 

 Kotalampi Katja Valtuuston 3. 
varapuheenjohtaja 

osallistui kokoukseen 
Teamsin välityksellä 

 Viitanen Henna  Esittelijä  
 Jaatinen Kaisa Pöytäkirjanpitäjä  
 Tiina Perämäki  Elinvoimapäällikkö osallistui kokoukseen 

Teamsin välityksellä § 
359-362 käsittelyn ajan, 
klo 17.36-19.16 

 
Allekirjoitukset 
 
 
 Reijo Koskela Kaisa Jaatinen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 59 - 90 
 
Liitteet  1/65 §, 2/71 § 
 
Pöytäkirjan tarkastus Virtain kaupunki 15.3.2023 
 
 
 Ari Dahlberg Eila Kalliomäki 
  pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
Pöytäkirjan nähtävilläpito 
 

Kaupungin Internet-sivuilla 23.3.2023     
 
  Kaisa Jaatinen, talousjohtaja, oto. hallintojohtaja
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Kaupunginhallitus § 59 13.03.2023 
 

 

 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
KH 13.03.2023 § 59    
      
 

Hallintosäännön 128 §:n mukaan 
 

Toimielin käsittelee asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen 
osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan 
käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää. Vaihtoehtoisesti 
kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon 
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Tällöin 
edellytyksenä on läsnä oleviksi todetut ovat keskenään yhdenvertaisessa 
näkö- ja ääniyhteydessä. 
 
Hallintosäännön 147 §:n mukaan 
 
Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirjaan tulee tehdä merkintä 
käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, 
yksilöidään päätökset, jotka on tehty sähköisessä 
päätöksentekomenettelyssä). 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 Pöytäkirja tarkastetaan 15.3.2023 ja pidetään julkisesti nähtävillä 
 16.3.2023. 

 
 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Ari Dahlberg 

ja Eila Kalliomäki. 
 
 Tämä kokous toteutetaan osin sähköisesti Teams-järjestelmän välityksellä 

siten, että sähköisesti kokoukseen läsnä oleviksi todetut ovat keskenään 
yhdenvertaisessa näkö- ja ääniyhteydessä. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Dahlberg ja Eila Kalliomäki. 
 
Teamsin välityksellä kokoukseen osallistuivat luottamushenkilöistä Pirjo 
Ala-Kaarre, Ari Dahlberg, Jarmo Vehmas, Satu Solja, Katja Kotalampi ja 
Auli Arpiainen. 

 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 266 10.10.2022 
Kaupunginhallitus § 60 13.03.2023 
 

 

 
Elinvoimaohjelma vuosille 2023-2025 
 
KH 10.10.2022 § 266 
 
 
Valmistelija kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö 

 
Elinkeino-ohjelman 2017-2021 toteutuminen  
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.8.2017 hyväksynyt Virtain 
kaupungin elinkeino-ohjelman vuosille 2017-2021. Ohjelma on ollut 
pohjana ja tukena kaupungin elinkeinotoimintaa koskeville päätöksille. 
Elinkeino-ohjelmassa oli kaksi kärkihanketta, jotka ovat seuraavat: 
 
1. Hyödynnetään pääteiden (vt 23, kt 66) mahdollisuudet markkinoinnissa, 
tonttitarjonnassa ja rakentamisessa. Perustetaan Virroille logistiikka-alue ja 
kaupallisten toimijoiden keskittymä. 
2. Uudistetaan Virtain imago. 
 
Näiden kärkihankkeiden tavoitteena oli säilyttää kaupungin väkimäärä 
vähintään vuoden 2016 tasolla (6917 hlö) sekä saada alueelle sijoittumaan 
vähintään kahdeksan, jo toimivaa kaupan tai logistiikka-alan yritystä tai 
yrityksen yksikköä. Kärkihankkeiden lisäksi ohjelmassa on esitetty kolme 
muuta tärkeää painopistealuetta sekä elinkeinotoimen perustehtävät. 
Tärkeiksi painopistealueiksi on tunnistettu seuraavat:  
 
1) Tehdään kaupungin hankintapäätökset tunnistaen paikallisten yritysten 
vahvuudet ja tarpeet 
2) Edistetään tiiviin ja elinvoimaisen kaupunkikeskustan kehittymistä 
3) Edistetään BioVirrat toimintatapaa. 
 
Elinkeino-ohjelman kärkihankkeita on edistetty ohjelman mukaisesti. 
Virroille on perustettu Kitusenkulman logistiikka-alue, ja sitä on markkinoitu 
aktiivisesti markkinointikirjeillä, messuilla ja lehtimainoksilla. 
Kitusenkulmasta on myyty yritystontteja yhteensä n. 64.230 m2 ja 
myytävissä on n. 123.000 m2. 
 
Nallelan peltoalueelle (Nallen kauppatie) on kaavoitettu teollisuuden ja 
kaupan alan tontteja. Alueen infraa rakennetaan vaiheittain, ensimmäinen 
osa infrasta on rakennettu vuonna 2022.  
 
Myös Ahjolan teollisuusalueelta on viime vuosina myyty useita 
teollisuustontteja.  
 
Yritystiloihin liittyvää toimintaa on tarkoitus kehittää perustetun Virtain 
Elinvoimapalvelut Oy:n kautta, jonka omistukseen on siirtynyt aiemmin 
Virtain kaupungin omistuksessa olleet teollisuus- ja tuotantotilat. 
 
Virtain imagoa on uudistettu elinkeino-ohjelman toimikauden aikana. 
Kaupungin logot ja ilme on uusittu ja viestintä- ja markkinointisuunnitelma 
on laadittu. Kaupungin viestintää ja markkinointia on pyritty kehittämään 
aikaisempaa systemaattisemmin ja aktiivisemmin ja kehittäminen jatkuu 
edelleen. Myös Onnistu Virroilla- teemaa on jatkettu.    
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Kaupunginhallitus § 266 10.10.2022 
Kaupunginhallitus § 60 13.03.2023 
 

 

 
Hankintojen osalta kaupunki on laatinut hankintaohjeen kansallisen 
kynnysarvon ylittäviin hankintoihin sekä kansallisen kynnysarvon alittaviin 
hankintoihin, ns. pienhankintoihin, joissa on mahdollisuus ottaa 
paikallisuus paremmin huomioon. Edelleen on kuitenkin tunnistettu tarve 
kehittää organisaation hankintaosaamista sekä yhteistyötä paikallisten 
toimijoiden kanssa.  
 
Elinvoimaisen kaupunkikeskustan kehittymiseen liittyen kaupunki on ollut 
aktiivisesti mukana erilaisissa ”pidetään palvelut lähellä sekä lähipalvelut 
kampanjoissa”, mutta myös tämän osalta tunnistetaan tarve edelleen 
kehittää toimintaa.   
 
BioVirrat toimintatapaa on edistetty mm. lähiruokahankkeella sekä 
lähiruokahankinnoilla mahdollisuuksien mukaan. Virroilla on vuonna 2021 
aloittanut Tampereen ammattikorkeakoulun metsätalousinsinöörikoulutus. 
Kaupunki on suhtautunut myös kannustavasti laajakaistahankkeisiin ja ollut 
välirahoittamassa useita kyläyhdistysten valokuituhankkeita, joka 
mahdollistaa myös etätyömahdollisuudet paikkakunnalla entistä paremmin.   
 
Väkiluvun säilyttämisessä ei ole onnistuttu. Vuodet 2020 ja vuodet 2021 
ovat kuitenkin nettomuutoltaan olleet positiivisia usean negatiivisen vuoden 
jälkeen. Toivottavasti suunta on saatu pysyvästi muutettua. Nettomuuttoon 
on pyritty vaikuttamaan mm. elinvoimapaketin ja koulutusyhteistyön avulla 
ja näitä on tarkoitus kehittää edelleen. 
 
Oheismateriaalina kaupunginhallituksen jäsenille tarkempi selvitys 
toimenpiteistä.  
 
Elinkeino-ohjelma vuosille 2023-2025 
Virtain kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 § 115 Virtain kaupungin 
uuden kuntastrategian vuosille 2022-2025. Strategian mukaisesti tärkeintä 
meille on ihmisten, yritysten ja ympäristön hyvinvointi. Strategian 
keskeisenä teemana on kumppanien kanssa vahva Virrat: Autamme 
yrityksiämme menestymään ja luomme houkuttelevat puitteet uusille 
yrityksille 
 
Virroilla on monipuolinen elinkeinorakenne ja aktiivisesti toimintaansa 
kehittäviä yrityksiä. Kaupunki sijaitsee logistisesti hyvällä paikalla kolmen 
maakunnan rajalla ja pääteiden varrella. On tärkeää laatia erillinen ohjelma 
elinkeinotoimintaa tukevien päätösten tueksi yhdessä paikkakunnan 
yrittäjien kanssa. Tavoitteena on luoda ohjelma, joka ohjaa kuntastrategian 
käytännön toteuttamista elinvoima- ja yritysnäkökulmasta. Elinkeino-
ohjelmassa linjataan ne elinkeinojen kehittämiseen liittyvät toiminnat, joihin 
kunnassa lähivuosina erityisesti panostetaan.  
 
Tavoitteena on, että uusi elinkeino-ohjelma saadaan hyväksyttyä 
viimeistään vuoden 2023 alussa.  
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
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Kaupunginhallitus § 266 10.10.2022 
Kaupunginhallitus § 60 13.03.2023 
 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi vuosien 2017-2025 elinkeino-
ohjelman toteutumisen ja käynnistää uuden elinkeino-ohjelman laatimisen 
yhdessä paikallisten yrittäjien kanssa. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Lisätietoja Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi  
 
KH 13.03.2023 § 60    
596/14.00.01/2022    
 
Valmistelija elinvoimapäällikkö 

 
 Syksyn 2022 ja kevään 2023 aikana on valmisteltu kaupungille 

elinvoimaohjelmaa vuosille 2023-2025. Ohjelman tarkoituksena on toimia 
pohjana kaupungin elinvoimaan liittyville päätöksille ja ohjeena 
paikkakunnan muulle elinkeinoelämälle. 

 
 Elinvoimaohjelman sanoma on Elinvoimainen Virrat – tehdään se yhdessä. 
   

Pääteemoiksi on valittu yritystoiminnan kehittäminen, osaava työvoima, 
elinvoimainen kaupunki, aktiiviset kylät, hankinnat ja matkailu. Ohjelman 
laadinnassa yrittäjiltä ja yritysten edustajilta on kerätty toimenpide-
ehdotuksia teemoihin liittyen ja vastauksista on nostettu toimenpiteitä 
ohjelmaan. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus käy yleiskeskustelun elinvoimaohjelmasta vuosille 2023-
2025. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Auli Arpiainen liittyi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn alkaessa klo 
17.37. 
 
Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki oli läsnä asiantuntijana Teamsin 
välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan. 

 
Lisätietoja Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki, puh. 044 715 1444, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 61 13.03.2023 
 

 

 
TE-palvelut 2024 -uudistus 
 
KH 13.03.2023 § 61    
133/00.04.00/2023    
 
 
Valmistelija elinvoimapäällikkö 

 
 

TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Uudistuksen tavoitteena on 
palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden 
nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, 
saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta. Uudistuksessa 
huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Uudistuksessa 
työllisyyden ja yritysten kasvua tukevat julkiset palvelut tulevat osaksi 
kuntien työllisyys- ja elinvoimatehtäviä. Palvelujen siirto kunnille tuo 
palvelut lähemmäksi asiakkaita.  
 
Kunta voi järjestää työvoimapalvelut itsenäisesti, jos kunnan työvoiman 
määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Muutoin kuntien tulee muodostaa 
palveluiden järjestämiseksi työllisyysalue, jonka työvoiman määrä on 
vähintään 20 000 henkilöä. Lisäksi alueen tulee olla maantieteellisesti 
yhtenäinen ja työmarkkinoiden kannalta toimiva. Kysymys on kuntien 
lakisääteisestä yhteistoiminnasta. 
 
Elinvoimapäällikkö tulee kokoukseen esittelemään Pirkanmaan TE24 -
uudistuksen valmistelun aikataulua.  

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi TE24 -uudistuksen tilanteen 

 
Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 

 
Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki oli läsnä asiantuntijana Teamsin 
välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan. 

 
Lisätietoja Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki, puh. 044 715 1444, s-posti 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Kaupunginhallitus § 62 13.03.2023 
 

 

 
Palveluohjaajan viran perustaminen 
 
KH 13.03.2023 § 62    
132/01.01.01.01/2023    
 
Valmistelija kaupunginjohtaja, elinvoimapäällikkö  

 
Virtain kaupunki on mukana Pirkanmaan työllisyyden kuntakokeilussa. 
Työllisyyden kuntakokeilun piti päättyä 30.6.2023, mutta eduskunta on 
päättänyt jatkaa työllisyyden kuntakokeilua 31.12.2024 asti. Eduskunta 
hyväksyi lakiesityksen TE-palvelujen uudistuksesta 1.3.2023. Palvelujen 
järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Se tarkoittaa työllisyyden 
hoidon keskittämistä kuntien järjestämisvastuualueille ja nykyisten TE-
toimistojen lakkauttamista.  
 
Valtuusto päätti kuntakokeiluun liittyen 16.11.2020 § 316 perustaa 
määräaikaisen palveluohjaajan viran ajalle 1.1.2021 - 30.6.2023. 
Palveluohjaajan tehtävänä on toteuttaa työllisyyden edistämisen 
kuntakokeilusta annetun lain edellyttämiä julkista valtaa sisältäviä 
virkatehtäviä kuntakokeilun ajan. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, 
hoidetaan aina virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka 
(Laki kunnallisesta viranhaltijasta 304/2003).  
 
Työllisyyden kuntakokeilussa työskenneltäessä käytetään julkista valtaa. 
Virkasuhde oikeuttaa myös käyttämään TE-toimistojen 
asiakasjärjestelmää, ns. URA-järjestelmää. Määräaikainen kirjaus 
palveluohjaajan päätösvallasta on kirjattu kaupungin hallintosääntöön. 
Hallintosääntömuutos tuodaan käsittelyyn viimeistään kesäkuuhun 2023 
mennessä.  
 
Työllisyyspalveluiden keskittyessä vuonna 2025 alkaen kuntien vastuulle ei 
määräaikaiselle täytölle ole perusteita, vaan virka esitetään täytettäväksi 
vakinaisena virkana.   
 
Hallintosäännön 44 §:n mukaan valtuusto päättää viran perustamisesta. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle palveluohjaajan 
viran perustamista. 
 
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan palveluohjaajan virkaan 
sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää perustaa viran. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki oli läsnä asiantuntijana Teamsin 
välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan. 

 
Lisätietoja Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki, puh. 044-715 1444, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 63 13.03.2023 
 

 

 
Kulttuurimatkailun polku pohjoiselle Pirkanmaalle -hankkeen hakeminen 
 
KH 13.03.2023 § 63    
135/00.01.05/2023    
 
 
Valmistelija elinvoimapäällikkö 

 
Virtain kaupunki hakee Taiken (Taiteen edistämiskeskus) erityisavustusta 
harvaan asutun maaseudun kulttuuritoimintaan. Kulttuurimatkailun polku 
pohjoisella Pirkanmaalla -hankkeessa tavoitteena on hankealueen taide- ja 
kulttuuritoimijoiden keskinäinen verkostoituminen sekä verkostoituminen 
alueen matkailutoimijoiden kanssa, tiedonvaihto, kumppanuuksien 
rakentaminen ja tuotekehitystä- ja markkinointia palveleva yhteistyö sekä 
yhteisten kulttuurimatkailutuotteiden kehittäminen ja myyntiin saattaminen.  
 
Kulttuurimatkailun polku pohjoisella Pirkanmaalla -hanke on tarkoitus 
toteuttaa yhteishankkeena Virtain kaupungin, Ruoveden kunnan sekä 
mahdollisesti Mänttä-Vilppulan kaupungin hama-alueilla. Hallinnoijana 
toimii Virtain kaupunki. Hankkeen kokonaisbudjetti on maksimissaan 47 
890 €, josta Virtain kaupungin omarahoitusosuus on maksimissaan 4000 
euroa. Hankkeen budjetti ja omarahoitusosuus riippuuvat siitä osallistuuko 
Mänttä-Vilppula hankkeeseen. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja oikeuttaa kaupunginjohtajan 
jättämään hankehakemuksen 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki oli läsnä asiantuntijana Teamsin 
välityksellä tämän pykälän käsittelyn ajan. 

 
Lisätietoja Elinvoimapäällikkö Tiina Perämäki, puh. 044 715 1444, s-posti 

etunimi.sukunimi@virrat.fi  

mailto:etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Tilinpäätöksen 2022 negatiiviset talousarviopoikkeamat 
 
KH 13.03.2023 § 64    
48/02.06.01.03/2023    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden sitovuustaso on kunkin tulosalu-
een toimintakate eli tulojen ja menojen erotus. 
 
Investointien sitovuustaso on hankkeen tai hankeryhmän bruttomääräiset 
tuloarviot ja menomäärärahat. 
 
Tuloslaskelmaosan sitovia eriä ovat: 

• Verotulot 

• Valtionosuudet 

• Rahoitustulot ja -menot 

• Satunnaiset erät 

• Tilinpäätössiirrot 
 
Rahoitusosan sitovia eriä ovat kaikki rahoituksen rahavirran erät brutto-
määräisinä. 
 
Käyttötalouden osalta toimielintasolla talousarvio ylittyi sivistyslautakunnan 
osalta n. 2 %, mutta muiden toimielimien osalta kokonaisuus ei ylittynyt. 
Tulosaluetasolla ylityksiä tuli perusturvalautakunnalla ja sivistys-
lautakunnalla. Sivistyslautakunta on käsitellyt talousarvioylitykset/ 
alustavan tilinpäätöksen kokouksessaan 15.2.2023. 
Perusturvalautakunnan toiminta on päättynyt 31.12.2022, joten erillistä 
lautakuntakäsittelyä ei sen osalta ole ollut. Muiden toimielinten osalta ta-
lousarvioylityksiä ei tullut. 
 
Investointien osalta vähäisiä määrärahaylityksiä oli muutamien hankeryh-
mien osalta. Teknisten palveluiden lautakunta on käsitellyt alustavan 
tilinpäätöksen ja investoinnit kokouksessaan 21.2.2023. 
 
Oheismateriaalina on yhteenveto käyttötalouden, investointien, tuloslaskel-
man ja rahoituksen negatiivisista talousarviopoikkeamista selvityksineen. 
 

 Koko kaupungin osalta ylijäämä on tämän hetken valmistelutilanteen 
mukaan n. 3,2 miljoonaa euroa. Hyvään tulokseen merkittävimmin 
vaikuttavat postitiivisesti talousarvioon nähden toteutuneet verotulot ja 
rahoitustuotot.  

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy 

tilinpäätöksen 2022 negatiiviset talousarviopoikkeamat liitteen mukaisesti. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
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Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 
sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu Valtuusto
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Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimus 
yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi 
 
KH 13.03.2023 § 65    
117/00.04.01/2023    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Osana hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanoa Pirkanmaan 
hyvinvointialue, Pirkanmaan kunnat ja Pirkanmaan liitto ovat tunnistaneet 
tarpeen organisaatioiden systemaattiselle yhteistyölle. Myös lainsäädäntö 
edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Yhteistyöstä 
on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta annetussa laissa sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa. Yhteistyön 
yleisinä tavoitteina olisi saavutettavat ja saumattomat palveluketjut ja eri 
osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä. Pirkanmaan liitto on 
taas keskeinen yhteistyökumppani muun muassa väestöennustetyön, 
ennakointityön, aluesuunnittelun, TKI-rahoituksen sekä vaikuttamisen 
kysymyksissä EU-tasolla ja kotimaassa. 
 
Yhteistyön valmistelussa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että yhteistyön 
tavoitteet, rakenteet ja periaatteet kirjattaisiin Pirkanmaan kuntien, 
hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimukseen. Sopimuksessa 
kuvatut yhteistyön periaatteet lähtevät siitä kumppanuus perustuu 
yhteiseen tietoon perustuvaan tilannekuvaan väestöstä ja eri 
väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja 
kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden 
kehitysnäkymistä. Strateginen kumppanuus rakentuu vahvaan 
luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen. 
 
Liitteenä olevassa puitesopimuksessa on kuvattu puitteet osapuolten 
väliselle yhteistyölle, keskeisimmät strategiset tavoitteet ja yhteistyön 
toimeenpanoon liittyvät rakenteet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
lisäksi yhteisiksi strategisiksi keihään kärjiksi on sopimuksen 
esivalmistelussa nostettu työllistymisen tukeminen, kotouttamisen 
edistäminen, yhteinen väestöennuste, tiedolla johtaminen, varautuminen ja 
valmiussuunnittelu, edunvalvonta ja vaikuttaminen, TKI-yhteistyö sekä 
sivistys- ja sote-palveluiden tiivis yhteistyö. Keskeisimmiksi yhteisiksi 
foorumeiksi on tunnistettu strategisen yhteistyön toimivuuden varmistava 
ylimmän johdon foorumi (ylin virkajohto, hallitusten ja valtuuston 
puheenjohtajat) sekä strategisesta ja operatiivista yhteistyötä 
yhteensovittava Pirkanmaan johtajakokous. 
 
Puitesopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja 
allekirjoituksillaan vahvistaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä hyväksyä liitteenä olevan 
puitesopimuksen Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan 
liiton yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi ja oikeuttaa 
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kaupunginjohtajan hyväksymään sopimukseen tarvittaessa 
teknisluotenteisia korjauksia. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
(Liite 1/65 § puitesopimus) 

 
Lisätietoja Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Pirkanmaan hyvinvointialue
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Kaupunginhallituksen vaali toimikaudelle 2023-2025 
 
KH 13.03.2023 § 66    
123/00.00.01.01/2023    
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Kaupunginvaltuusto on valinnut kokouksessaan 16.8.2021 § 61 
kaupunginhallituksen toimikaudelle 2021-2023 (31.5.2023 saakka). 
 
Kuntalain 30 §:n mukaan kunnassa on valtuuston lisäksi oltava 
kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta. 
 
Kuntalain 32 §:ssä on säädetty kunnanhallituksen ja muiden toimielinten 
valinnasta: 
”Toimielimen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole 
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi, tai 
jäljempänä toisin säädetä. (..) 
  Kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, muiden lautakuntien ja 
valiokuntien jäsenet valitaan kesäkuussa pidettävässä valtuuston 
kokouksessa.” 
 
Kuntalain 33.1 §:ssä on säädetty toimielinten puheenjohtajien ja 
varapuheenjohtajien valinnasta: 
”Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista 
toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. 
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa, 
jollei valtuusto ole päättänyt puheenjohtajamallista” 

 
Kuntalain 31.3 §:n mukaan toimielinten jäsenille valitaan henkilökohtaiset 
varajäsenet, joihin sovelletaan, mitä varsinaisista jäsenistä säädetään.  
 
Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. 
Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan 
kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla 
vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus 
koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Sen sijaan laki ei vaadi, 
että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi 
oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei 
erikseen koske. Kaupunginhallitukseen tulee siten valita vähintään neljä 
miestä ja vähintään neljä naista. 
 
Virtain kaupungin hallintosäännön 11 §:ssä on kaupunginhallituksen 
kokoonpanosta ja toimikaudesta seuraavaa:  
”Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä, joista valtuusto valitsee 
kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. 
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallituksen 
toimikausi on kaksi vuotta, ellei sitä valittaessa päätetä muusta 
toimikaudesta” 
 
Luottamushenkilön yleisen vaalikelpoisuuden edellytykset kuntalain 71 §:n 
mukaan ovat: 

• Henkilön kotikunta on asianomainen kunta 
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• Henkilöllä on jossakin kunnassa äänioikeus sinä vuonna, jona vaali 
luottamustoimeen toimitetaan 

• Henkilö ei saa olla vajaavaltainen eli alle 18-vuotias tai vajaavaltaiseksi 
julistettu. 

 
Vaalikelpoisuudesta kunnanhallitukseen säädetään kuntalain 73 §:ssä: 
 
”Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen 
valtuustoon, ei kuitenkaan: 
1. välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan 

palveluksessa oleva henkilö; 
2. henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan 

määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; 
3. kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä 

tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden 
valmistelusta; 

4. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen 
rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä 
tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle 
kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu 
on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei 
ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole 
henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa 
ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 
 
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai 
kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia 
henkilöitä. 
 
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan 
yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.” 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se 
 
- nimeää kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 2023-2025 (1.6.2023-
31.5.2025) 9 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen; 
- nimeää jäseniksi valituista kaupunginhallituksen puheenjohtajan sekä 1. 
ja 2. varapuheenjohtajan. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Valtuusto
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Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston vaali toimikaudelle 2023-2025 
 
KH 13.03.2023 § 67    
125/00.00.01.01/2023    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.8.2021 § 59 valinnut valtuuston 
puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa toimikaudeksi 2021-2023 
(31.5.2023 saakka). 
 
Kuntalain 18.1 §:ssä säädetään asiasta seuraavaa: 
”Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että 
heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja 
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Puheenjohtajalla 
ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus kunnanhallituksen 
kokouksessa.” 
 
Virtain kaupungin hallintosäännön 87 §:ssä säädetään, että valtuusto 
valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän 
varapuheenjohtajia, kuitenkin enintään kolme varapuheenjohtajaa. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on kaksi (2) vuotta. 
 
Kuntalain 33.2 §:n mukaan valtuusto voi päättää, että valtuuston 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat toimivat päätoimisina tai osa-aikaisina 
luottamushenkilöinä. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se valitsee valtuuston 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat toimikaudeksi 1.6.2023-31.5.2025. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. (044) 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Valtuusto
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Kansallisen veteraanipäivän juhla 27.4.2023 / seppeleenlaskijoiden ja puheenpitäjän 
nimeäminen 
 
KH 13.03.2023 § 68    
116/12.05.01/2023    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Kansallisen veteraanipäivän juhla järjestetään to 27.4.2023. 
 
Juhlallisuudet aloitetaan Killinkosken sankarimuistomerkillä 
seppeleenlaskulla klo 13.00. Virtain sankariristillä seppeleenlasku on klo 
13.45. Seppeleenlaskujen jälkeen klo 14.00 alkaen järjestetään ohjelmaa 
seurakuntasalissa kahvitarjoiluineen. Aikataulu ja ohjelma ovat 
oheismateriaalina. 
 
Hyvinvoinnin toimiala pyytää kaupunginhallitusta nimeämään puhujan 
seurakuntasalissa pidettävään ohjelmaan sekä kaksi seppeleenlaskijaa. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää puhujan sekä kaksi seppeleenlaskijaa Virtain 
keskustan sankariristille ja Killinkosken sankarimuistiomerkille kansallisen 
veteraanipäivän juhlaan.   
 

Päätös Kaupunginhallitus nimesi puheenpitäjän ja seppeleenlaskijat seuraavasti: 
- puheenpitäjä: Pentti Tikkanen 
- seppeleenlaskijat Virtain keskustan sankariristille ja Killinkosken 
sankarimuistomerkille: Johanna Saarinen ja Keijo Kaleva. 

 
Lisätietoja Hyvinvointijohtaja Minna Koskinen, puh. 050 309 9165, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
  
 
Jakelu Hyvinvointijohtaja
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Omistajakunnan ostot 2023 / Oy Runoilijan tie 
 
KH 13.03.2023 § 69    
215/02.05.01.02/2022    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
S/S Tarjanne on viimeinen pitkän linjan matkustajahöyrylaiva Suomessa ja 
maailman vanhin edelleen liikenteessä oleva pitkää reittiä kulkeva 
matkustajahöyrylaiva. Vuonna 2018 Tarjanne-laiva vietti 110-vuotisjuhlia. 
Tarjanne-laiva on sekä matkailun että kulttuurihistorian näkökulmasta 
tärkeä niin Virroille kuin Ruovedellekin.   
 
Ennen koronaepidemiaa Virtain kaupunki on järjestänyt koululaisille ja 
henkilökunnalle risteilyjä. 
 
Oy Runoilijan tie on anonut omistajiltaan Virtain kaupungilta ja Ruoveden 
kunnalta vuonna 2023 samansuuruista osallistumista vapaalippujen / 
risteilyjen ostamiseen kuin vuonna 2019, 2020 ja 2022. Vuonna 2021 ei 
ole ollut omistajien ostoja. 
 
Lippujen/risteilyjen kulut katetaan kaupunginhallituksen muihin kuluihin 
osoitetuista määrärarahoista. 
 

Esittelijä Talousjohtaja, oto. Hallintojohtaja Kaisa Jaatinen 
 

Päätösehdotus (talousjohtaja, oto. hallintojohtaja) 
 
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ostaa vapaalippuja tai järjestää 
risteilyjä 10 000 eurolla (alv 0 %). Kustannukset kohdistetaan 
kaupunginhallituksen kustannuspaikalle (kp 1301). 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Henna Viitanen poistui esteellisenä kokouksesta päätöksenteon ajaksi 
(hallintolaki 28 § 5. kohta yhteisöjäävi, Oy Runoilijan tien hallituksen jäsen). 

 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Oy Runoilijan tie
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Kaupunginvaltuuston 20.2.2023 pidetyn kokouksen päätösten laillisuus ja täytäntöönpano 
 
KH 13.03.2023 § 70    
124/00.02.00/2023    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Hallintosääntö 138 § 
138 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely 
Toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on 
kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole 
mainittu kokouskutsussa. Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen 
valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain 
perustellusta syystä. 

 
Kuntalain 410/2015 säännöksiä: 

 
"39.1 § Kunnanhallituksen tehtävät 
Kunnanhallituksen tulee: 
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta; 
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 
laillisuuden valvonnasta; 
(...) 

 
96 § Valtuuston päätösten laillisuuden valvonta 
Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 
virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa 
tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä 
päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston 
uudelleen käsiteltäväksi 
 
143 § Päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus 
Päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. 
Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus 
käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi taikka jos 
oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen kieltää 
täytäntöönpanon." 

 
Kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 20.2.2023 seuraavat 
varsinaiset asiat: 
 
§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 
§ 3 Liedenpohjan koulun lakkauttaminen 1.8.2023 alkaen 
§ 4 Eropyyntö tarkastuslautakunnasta ja uuden jäsenen 
valitseminen 
§ 5 Uuden jäsenen valitseminen keskusvaalilautakuntaan 
§ 6 Valtuustoaloite Senioritalosta Virroille 
§ 7 Valtuustoaloite - Hyvinvointia terveysliikuntapalveluilla 
§ 8 Valtuustoaloite henkilökunnan pyöräkatoksista 
§ 9 Valtuustoaloite "Esteettömiä ja nykyaikaisia vuokra-asuntoja 
edullisesti kaikille ikäryhmille" 
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§ 10 Valtuustoaloite vapaa-ajan asukastoimikunnasta 
§ 11 Valtuustoaloite kehäratahankkeen edistämisestä 
§ 12 Valtuustoaloite Matkaparkista Virroille 
§ 13 Valtuustoaloite - Ehdotus lasten kotihoidon kuntalisästä 
§ 14 Valtuustoaloitteet: 

• Pirjo Ala-Kaarteen ja kuuden muun valtuutetun aloite 
ryhmäperhepäiväkodin/päivähoitoyksikön perustamisesta 
Liedenpohjan koulun yhteyteen. 

• Pirjo Ala-Kaarteen ja neljän muun valtuutetun aloite sisäilman 
tutkimiseksi Killinkosken koulurakennuksessa. 

• Pirjo Ala-Kaarteen ja neljän muun valtuutetun aloite: Ympäristölupa 
edellytykseksi kaikkiin Virroilla mahdollisesti toteutettaviin 
tuulivoimahankkeisiin. 

• Pirjo Ala-Kaarteen ja neljän muun valtuutetun aloite: Kolmen (3) 
kilometrin suojaetäisyys kaikkiin Virroilla mahdollisesti toteutuviin 
tuulivoimahankkeisiin. 

• Tapani Heinosen ja kuuden muun valtuutetun aloite: Virtain kylien 
ja maaseutualueiden kehittämistyön käynnistäminen 

• Keskustan valtuustoryhmän aloite, jossa esitetään otettavaksi 
käyttöön lupamenettelyssä ehto, jossa tuulivoimayhtiö velvoitetaan 
korvaamaan siirtolinjojen alle jäävän maan maanomistajalle 
Keuruun mallin mukaisesti 1 euro/m2. 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto on tehnyt edellä luetellut 

päätökset laillisessa järjestyksessä ja toimivaltansa puitteissa eivätkä 
päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia. Kaupunginhallitus päättää, että 
kaupunginvaltuuston päätökset pannaan täytäntöön.   
 
Valtuustoaloitteet annetaan sivistystoimelle, koulutoimelle, tekniselle 
toimelle ja hallinto- ja elinvoimaosastolle valmisteltavaksi. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Aloitteet: Sivistystoimi, koulutoimi, tekninen toimi, hallinto- ja 

elinvoimaosasto
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen vuoden 2023 eduskuntavaaleissa 
 
KH 09.01.2023 § 2  
  
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Vuoden 2023 eduskuntavaalien ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa 
22. – 28.3.2023. Varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023.  
 
Vaalilain 15 §:n mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja 
asetettava: 
 
"1) kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme; 
sekä 
 
2) laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten yksi tai useampi 
vaalitoimikunta, joihin kuhunkin kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja 
ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin 
oltava vähintään kolme. 
 
Sekä vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten että niiden 
varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa asianomaisessa 
vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita 
puoluerekisteriin merkittyjä puolueita. Kuntavaaleissa jäsenten ja 
varajäsenten tulee kuitenkin edustaa kunnassa edellisissä kuntavaaleissa 
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Vaalilautakunnan varajäsenet ja 
vaalitoimikunnan varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he 
tulevat jäsenten sijaan. 
 
Ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. 
Ehdokas tai hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa ei 
voi olla vaalitoimikunnan jäsenenä eikä varajäsenenä. Puolisoilla 
tarkoitetaan aviopuolisoita sekä avioliitonomaisissa olosuhteissa ja 
rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä henkilöitä. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajien ja  
varapuheenjohtajien nimet ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan 
keskusvaalilautakunnalle." 

 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista 
edustavuutta tarkastellaan erikseen. Myös tasa-arvolain soveltamisessa 
tarkastellaan vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenten ja 
varajäsenten edustavuutta erikseen. Sekä varsinaisissa jäsenissä että 
varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kumpiakin vähintään 40 %. 
 
Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siihen 
järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.  
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Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien jäsenten ja varajäsenten on oltava 
kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Kuntalain 71 
§:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö, 
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona 
valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. 
 
Äänestysalueet vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ovat seuraavat: 
001  Keskusta pohjoinen 
002  Keskusta etelä 
003 Vaskivesi 
004  Kurjenkylä 
005  Liedenpohja 
006  Killinkoski 
007  Kotala 
 
Vuoden 2023 eduskuntavaalien järjestelyissä on otettava huomioon myös 
Covid-19 epidemian tilanne ja varauduttava siihen, että tilanne voi vaatia 
samanlaisia erityisjärjestelyitä, joita toteutettiin Covid-19 -pandemian osalta 
vuoden 2021 kuntavaaleissa ja vuoden 2022 aluevaaleissa. 
Oikeusministeriö seuraa epidemiatilannetta jatkuvasti yhteistyössä 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa ja pitää kuntia ajan 
tasalla eduskuntavaalien valmisteluihin liittyen. Tarvittaessa ministeriö ja 
THL myös antavat kunnille erityiset terveysturvallisuusohjeet samaan 
tapaan kuin kuntavaaleissa ja aluevaaleissa. 

 
Koronaepidemiasta johtuen vaalilautakunnan jäsenille ja varajäsenille on 
asetettava riittävät sijaisjärjestelyt ja avustavaa henkilöstöä on oltava 
riittävästi varalla sairaustapausten vuoksi. Tämä on huomioitava 
vaalilautakuntia ja vaalitoimikuntaa nimettäessä. Aikaisemmissa vaaleissa 
varajäseniä on valittu vaalilautakuntiin viisi ja vaalitoimikuntaan kolme, 
mutta on tarpeen harkita ylimääräisten varajäsenten nimeämistä, jotta 
vaalit pystytään toimittamaan hallitusti.  
 
Vallitseva koronatilanne huomioiden eduskuntavaalien aikaan on 
normaalia suurempi riski äkillisille sairastumisille, jotka voivat pahimmillaan 
koskea useampaa vaalilautakunnan jäsentä tai varajäsentä. Tämän 
johdosta on vaalien toimituksen lain mukaisesti turvaamiseksi perusteltua 
antaa keskusvaalilautakunnan sihteerille oikeus hätätilanteessa määrätä 
vaalilautakuntien jäseniä tai varajäseniä osallistumaan myös toisen 
vaalilautakunnan työskentelyyn vaalipäivänä, jotta vaalilautakunta on koko 
vaalien toimituksen ajan päätösvaltainen. Tämä menettely oli käytössä 
myös aluevaalien 2022 ja kuntavaalien 2021 aikana. 
 
Hallintosäännön 21 §:n mukaan ”Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää 
kaupungin päätösvaltaa kaupunginhallituksen puolesta” 
 
Oheismateriaalina on luettelo eroa pyytäneistä tai estyneistä jäsenistä ja 
varajäsenistä. 
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Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää vuoden 2023 eduskuntavaalia varten 
seuraavaa:  
- valita kullekin äänestysalueelle vaalilautakunnan, johon kuuluu 
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme.   
- valita laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten 
vaalitoimikunnan, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi 
muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään 
kolme. 
 

Päätös Kaupunginhallitus nimesi vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan liitteen 
mukaisesti. 
 
(Liite 1/2 §, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta) 

 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin nimetyt 
 
KH 13.02.2023 § 53  
  
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Oheismateriaalina on luettelo eroa pyytäneistä tai estyneistä jäsenistä ja 
varajäsenistä. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin 
estyneiden tilalle. 
 

Päätös Kaupunginhallitus nimesi vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan liitteen 
mukaisesti. 
 
(Liite 2/53 §, vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta) 

 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Vaalilautakuntiin valitut 
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KH 13.03.2023 § 71    
230/00.00.00.01/2022    
 
 
Valmistelija talousjotaja, oto. hallintojohtaja 

 
Oheismateriaalina on luettelo eroa pyytäneistä tai estyneistä jäsenistä ja 
varajäsenistä. 
 
Vallitseva koronatilanne huomioiden eduskuntavaalien aikaan on 
normaalia suurempi riski äkillisille sairastumisille, jotka voivat pahimmillaan 
koskea useampaa vaalilautakunnan jäsentä tai varajäsentä. Tämän 
johdosta on vaalien toimituksen lain mukaisesti turvaamiseksi perusteltua 
antaa keskusvaalilautakunnan sihteerille oikeus hätätilanteessa määrätä 
vaalilautakuntien jäseniä tai varajäseniä osallistumaan myös toisen 
vaalilautakunnan työskentelyyn vaalipäivänä, jotta vaalilautakunta on koko 
vaalien toimituksen ajan päätösvaltainen. Tämä menettely oli käytössä 
myös aluevaalien 2022 ja kuntavaalien 2021 aikana. 
 
Hallintosäännön 21 §:n mukaan ”Kaupunginjohtajalla on oikeus käyttää 
kaupungin päätösvaltaa kaupunginhallituksen puolesta” 
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus nimeää jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntiin 
estyneiden tilalle.  
 
Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyy, että hätätilanteessa (mm. 
sairaustapaukset ja muut esteet) vaalilautakuntien jäsenet ja varajäsenet 
voivat keskusvaalilautakunnan sihteerin määräyksellä osallistua myös 
toisen vaalilautakunnan työskentelyyn vaalipäivänä, jotta vaalilautakunta 
on koko vaalien toimituksen ajan päätösvaltainen ja vaalien toimitus 
voidaan näin turvata lain mukaisesti.   
 
Lisäksi kaupunginjohtajalle annetaan mahdollisuus nimetä tarvittaessa 
lisää jäseniä / varajäseniä vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan 
hallintosäännön 21 §:n perusteella. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti ja nimesi 
vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnan liitteen mukaisesti. 
 
(Liite 2/71 § vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta) 

 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi>  
 
Jakelu Vaalilautakuntiin valitut
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Omistajaohjaus / Virtain Yrityspalvelu Oy:n ja Virtain Elinvoimapalvelut Oy:n toimintojen 
yhdistäminen 
 
KH 13.03.2023 § 72    
334/00.01.01.04/2022    
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Vuoden 2023 talousarvion tavoitteena on, että Virtain Yrityspalvelu Oy:n 
teollisuushallien vuokraustoiminta yhdistetään Virtain Elinvoimapalvelut 
Oy:n vastaavan toiminnan kanssa. Virtain Yrityspalvelu Oy harjoittaa 
teollisuushallien vuokraustoiminnan lisäksi myös mm. matkailuelinkeinon, 
kaupungin ja hyvinvointialueen toiminnan sekä yleishyödyllisen toiminnan 
käytössä oleviin kiinteistöihin liittyvää toimintaa. Erityisesti 
matkailuelinkeinoa tukevaa toimintaa on tarkoitus tulevaisuudessa kehittää 
Laivarannan ja Marttisensaaren kehittämisen yhteydessä. 
 
Eri vaihtoehtoja järjestelyjen toteuttamiseksi on valmisteltu vuoden 2022 
aikana ja niitä on käsitelty mm. talousarvion valmisteluryhmässä sekä 
yhtiöiden hallituksissa. Valmistelussa on hankittu myös ulkopuolisten 
asiantuntijoiden arvioita asiasta. Valmistelun kuluessa on tunnistettu, että 
matkailua tukeva vuokraus- ja kiinteistönhallintatoiminta olisi järkevä 
toteuttaa eri yhtiössä kuin teollisuus- ja tuotantotiloihin liittyvä toiminta. 
Tämän johdosta, järjestelyn toteuttamiseksi on tunnistettu seuraavat 
potentiaaliset vaihtoehdot: 

• Virtain Yrityspalvelu Oy:n kokonaisjakautuminen, jossa 
teollisuushalleihin liittyvä kokonaisuus siirtyisi Virtain Elinvoimapalvelut 
Oy:lle ja matkailua tukeva toiminta uudelle perustettavalle yhtiölle. 
Virtain Yrityspalvelu Oy purkautuisi jakautumisen yhteydessä. 

• Toiminnan luovuttaminen liiketoimintasiirtona. VYP jatkaisi jäljelle 
jäävää toimintaa. 

• Rakennusten myyminen Virtain Elinvoimapalvelut Oy:lle. VYP jatkaisi 
jäljelle jäävää toimintaa. 

 
Valmistelussa kokonaisjakautuminen on noussut tarkoitukseen parhaiten 
soveltuvaksi vaihtoehdoksi. 
 
Oheismateriaalina on eri vaihtoehtojen keskeinen sisältö sekä arviointia 
soveltuvuudesta. Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja esittelee kokouksessa 
tarkemmin eri vaihtoehtoja 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa Virtain Yrityspalvelu Oy:lle omistajaohjausta 
jakautumisprosessin käynnistämiseksi. Prosessin läpiviennissä voidaan 
käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Virtain Yrityspalvelu Oy
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Henkilöstöpäällikön viran auki julistaminen 
 
KH 13.03.2023 § 73    
128/01.01.01.01/2023    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Henkilöstöpäällikön viran haltija on ilmoittanut alustavasti jäävänsä 
eläkkeelle vuoden 2023 lopussa. Hallinto- ja talousosastolla on tällä 
hetkellä voimassa väliaikaiset tehtäväjärjestelyt mm. talous- ja 
hallintojohtajan työtehtävien osalta. Toiminnan turvaamiseksi 
henkilöstöpäällikön työtehtävien osalta on varattava riittävä siirtymäaika. 
Tarkoituksena on, että nykyinen henkilöstöpäällikkö toimisi väliajan 
henkilöstöhallinnon asiantuntijan tehtävissä. Väliaikaisten 
tehtäväjärjestelyjen yhtenä tarkoituksena on ollut suunnitella hallinto- ja 
talousosaston pysyvää virkarakennetta hyvinvointialueiden toiminnan 
alkamisen jälkeen. Henkilöstöpäällikön työtehtävien osalta on todettu, että 
tehtävä tulee täyttää myös jatkossa. Valittavan henkilön koulutuksesta ja 
työkokemuksesta riippuen tehtävään voidaan sisällyttää myös 
taloushallinnon tehtäviä. 
 
Hallintosäännön 45 §:n mukaan Mikäli valtuusto ei ole viran perustamisen 
yhteydessä päättänyt viran tehtävistä, kelpoisuusehdoista ja muista 
tarpeellisista ehdoista, päättää niistä se viranomainen, joka päättää viran 
täyttämisestä, valtuuston täytettävien virkojen osalta niistä päättää tällöin 
kaupunginhallitus.  
 
Hallintosäännön 55 §:n mukaan henkilöstöpäällikön viran täyttämisestä 
päättää kaupunginhallitus. 
 
Oheismateriaalina kaupunginhallituksen jäsenille täyttölupahakemus sekä 
luonnos hakuilmoitukseksi. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:  
- myöntää täyttöluvan henkilöstöpäällikön virkaan 1.5.2023 alkaen; 
- vahvistaa viran kelpoisuusehdoksi soveltuvan korkeakoulututkinnon ja 
työkokemuksen; 
- julistaa viran haettavaksi oheisella hakuilmoituksella 5.4.2023 klo 15.00 
mennessä; 
- päättää hakuilmoituksen julkaisemisesta. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Rekrytoiva esihenkilö
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Yhdyskuntatekniikan päällikön viran perustaminen ja täyttölupa 
 
TEKPALV 21.02.2023 § 13  
  
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja  

 
Kuntalain mukaan virka tulee perustaa sellaisia tehtäviä varten, joissa 
käytetään julkista valtaa ja henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. 
Ratkaisevaa virkasuhteen käyttämiselle on tehtävien sisältö eikä niinkään 
käytettävä nimike. 

 
Virtain kaupungin hallintosäännön 43 §:n mukaan valtuusto päättää viran 
perustamisesta. 
 
Yhdyskuntatekniikan päällikön tehtävät sijoittuisivat teknisten palveluiden 
toimialalla pääosin ylläpito ja rakentaminen sekä vesihuollon tulosalueelle. 
Yhdyskuntatekniikan päällikkö tulisi vastaamaan katujen- ja yleisten 
alueiden hoidosta ja ylläpidosta, hulvesien hallinnasta sekä 
vesihuoltolaitoksen toiminnasta. Tehtäviin kuuluisi myös toimialueensa 
suunnittelu-, hanke- ja kehittämistehtäviä, sekä vastuu toimialueensa 
taloudesta. Myös muita esimies- ja työnjohtotehtäviä, hankintoja ja 
kilpailutuksia sekä tehtäviin liittyvien lupien ja viranhaltijapäätösten 
valmistelua. 
 
Nykyisellään pääosasta näistä tehtävistä vastaa työsuhteisena toimiva, 
pian eläköityvä maanrakennusmestari. Teknisen osaston 
henkilöstösuunnitelman laadinnan yhteydessä on myös arvioitu 
eläköitymisen myötä tulevaa muutosta maarakennusmestarin tehtävään ja 
siitä aiheutuviin muutoksiin on varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa 
samanaikaisten palkkakustannusten osalta. Tällä myös pyritään 
sujuvoittamaan muutoksen läpivientiä ja siirtämään mahdollisiman paljon 
hiljaista tietoa. Maarakennusmestarin tehtävää ei ole tarkoitus täyttää 
eläköitymisen tapahduttua. 
 
Yhdyskuntatekniikan päällikön viran perustamiseen liittyvät muutokset 
hallintosääntöön tullaan esittämään erikseen ennen viran täyttämistä. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja 
edelleen kaupunginvaltuustolle yhdyskuntatekniikan päällikön viran 
perustamista ja täyttölupaa 1.7.2023 lähtien. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, p 044-7151 310    
 etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Kaupunginhallitus / valtuusto 

mailto:etunimi.sukunimi@virrat.fi
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KH 13.03.2023 § 74    
32/01.01.00.00/2023    
 
 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää perustaa 

teknisten palveluiden lautakunnan alaiseen toimintaan yhdyskuntatekniikan 
päällikön viran.  
 
Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan yhdyskuntatekniikan 
päällikön virkaan sillä edellytyksellä, että kaupunginvaltuusto päättää 
perustaa viran. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, p 044-7151 310, 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Valtuusto
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Sivistyslautakunta § 20 15.02.2023 
Kaupunginhallitus § 75 13.03.2023 
 

 

 
Varhaiskasvatuksen täyttölupa-anomuksia 
 
SIVIL 15.02.2023 § 20  
  
 
 
Valmistelija Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen 

 
Oheisaineistona ovat seuraavia varhaiskasvatuksen tehtäviä koskevat 
täyttölupa-anomukset: 
- varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Killinkosken päiväkotiin 1.8.2023 

alkaen 
- varhaiskasvatuksen opettaja Koivurinteen päiväkotiin 1.8.2023 alkaen 
- kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa Koivurinteen päiväkotiin ajalle 

1.3.-31.7.2023 
 

Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula 
 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa ottaa seuraavat 
työntekijät varhaiskasvatukseen: varhaiskasvatuksen lastenhoitaja 
Killinkosken päiväkotiin 1.8.2023 alkaen, varhaiskasvatuksen opettaja 
Koivurinteen päiväkotiin 1.8.2023 alkaen ja kaksi varhaiskasvatuksen 
lastenhoitajaa Koivurinteen päiväkotiin ajalle 1.3.-31.7.2023.      Pöytäkirja 
tarkastetaan kokouksessa. 
 

Päätös Lautakunta anoo kaupunginhallitukselta lupaa otaa seuraavat työntekijät 
varhaiskasvatukseen: varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Killinkosken 
päiväkotiin 1.8.2023 alkaen, varhaiskasvatuksen opettaja Koivurinteen 
päiväkotiin 1.8.2023 alkaen ja kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa 
Koivurinteen päiväkotiin ajalle 1.3.-31.7.2023. Pöytäkirja tarkastettiin 
tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 
Lisätietoja Varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala, p. 044-7151470, 

elina.hakala@virrat.fi   
 
Jakelu kaupunginhallitus 
 
KH 13.03.2023 § 75    
87/01.01.01.00/2023    
 
 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvat seuraaviin tehtäviin 

sivistyslautakunnan ehdotuksen mukaisesti: - varhaiskasvatuksen 
lastenhoitaja Killinkosken päiväkotiin 1.8.2023 alkaen,  
- varhaiskasvatuksen opettaja Koivurinteen päiväkotiin 1.8.2023 alkaen ja  
- kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa Koivurinteen päiväkotiin ajalle 
1.3.-31.7.2023 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 

mailto:elina.hakala@virrat.fi
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Sivistyslautakunta § 20 15.02.2023 
Kaupunginhallitus § 75 13.03.2023 
 

 

Lisätietoja Varhaiskasvatuspäällikkö Elina Hakala, p. 044-7151470, 
elina.hakala@virrat.fi   

 
Jakelu Varhaiskasvatuspäällikkö

mailto:elina.hakala@virrat.fi
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Merikanto-opiston johtokunta § 9 22.02.2023 
Kaupunginhallitus § 76 13.03.2023 
 

 

 
Merikanto-opiston täyttölupahakemus vuodelle 2023 
 
MUSJK 22.02.2023 § 9  
  
 
 
Valmistelija Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori 

 
 
Vapautuvien virkojen/toimien sekä yli kolme kuukautta kestävien 
sijaisuuksien (pois lukien palkkatukityöt) täyttäminen edellyttää 
hyväksyntää kaupungin hallitukselta. Virkojen ja toimien 
täyttölupaesityksen osalta on tehtävä riittävä tarvehankinta ja tarve 
täyttämiselle on perusteltava.  
 
Merikanto-opiston vuoden 2023 talousarvion henkilöstöbudjetti sisältää 
yhteensä 19 100 opetustuntia. Henkilöstö koostuu vakituisista 
viranhaltijoista, päätoimisista tuntiopettajista ja sivutoimisista 
tuntiopettajista. Tulevan lukuvuoden opettajien tarve on selvillä yleensä 
viimeistään kesäkuussa, kun nähdään, mihin instrumentteihin on tullut 
uusia oppilaita. Määräaikaisten opettajien sopimukset uusitaan elokuussa 
ennen uuden lukuvuoden opetuksen alkua. Irtisanoutuneiden opettajien 
tilalle haetaan myös täyttölupia, jotta kenenkään oppilaan 
instrumenttiopintoja ei tarvitse päättää.  
 
Merikanto-opisto saa valtionosuutta 18 095 tunnista ja on tärkeää, että 
tuntimäärä pysyy tämän luvun yläpuolella, jotta valtionosuutta ei leikata. 
Musiikkiopistolle on tärkeää myös se, että pystymme tarjoamaan 
instrumenttiopetusta mahdollisimman monipuolisesti ja siksi on elintärkeää, 
että pystymme käyttämään tuntiopettajia viranhaltijoiden lisäksi.  
 
Esityslistan liitteenä on selvitys opetustuntien jakaantumisesta eri tehtäviin 
sekä täyttölupahakemukset. 
 

Esittelijä Merikanto-opiston rehtori Tiina Vuori 
 

Päätösehdotus Johtokunta hyväksyy ja edelleen esittää vuoden 2023 
täyttölupahakemuksen kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. 
 
Lisätietoja Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu kaupunginhallitus 
 
KH 13.03.2023 § 76    
42/01.01.01.00/2023    
 
 
 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
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Merikanto-opiston johtokunta § 9 22.02.2023 
Kaupunginhallitus § 76 13.03.2023 
 

 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan Merikanto-opiston 

opettajien virkoihin johtokunnan esityksen mukaisesti. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Lisätietoja Rehtori Tiina Vuori, puh. 044 715 1284, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Merikanto-opiston rehtori
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 14 21.02.2023 

Kaupunginhallitus § 77 13.03.2023 
 

 

 
Kahden kausityöntekijän täyttölupa 
 
TEKPALV 21.02.2023 § 14  
  
 
 
Valmistelija Rakennusmestari 

 
Tilapalveluilla ja puisto-osastolla on useana edellisenä vuonna ollut 
palkattuna kesäkaudelle kausityöntekijöitä, jotka ovat toimineet puistojen, 
yleisten alueiden ja kiinteistöjen sekä katualueiden viheralueiden huolto- ja 
ylläpitotehtävissä.  
 
Vuosien kuluessa on havaittu, että pidempiaikaisen kausityöntekijän 
palkkaamisella kauden töistä suoriudutaan sujuvammin.  
 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle 
kahden kausityöntekijän täyttölupaa kuuden (6) kuukauden 
määräaikaiseen työsuhteeseen 1.5.2023 alkaen. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Rakennusmestari Pia Maskonen, 044 7151 362 

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, 044 7151 310 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu Kaupunginhallitus 
 
KH 13.03.2023 § 77    
41/01.01.01.01/2023    
 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää myöntää täyttöluvan kahden kausityöntekijän 

kuuden (6) kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen 1.5.2023 alkaen 
teknisten palveluiden lautakunnan ehdotuksen mukaisesti. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Rakennusmestari Pia Maskonen, 044 7151 362 

Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki, 044 7151 310 
etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu Tekninen johtaja, rakennusmestari
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 24 21.02.2023 

Kaupunginhallitus § 78 13.03.2023 
 

 

 
Vastaus Vasemmistoliiton valtuustoryhmän aloitteeseen Inkantien ja jalkakäytävän 
perusparannuksesta 
 
TEKPALV 21.02.2023 § 24  
  
 
 
Valmistelija Maarakennusmestari / Tekninen johtaja 

 
Inkantie ja kevyenliikenteen väylä on rakenteeltaan pääosin hyvässä 
kunnossa. Inkantien osalta tierunko vaatii korjausta vain katuosuuden 
pohjoispäässä noin 50 metrin matkalla, jossa on tehtävä massan vaihto 
rakenteille ja uusittava päällyste. 
 
Kevyenliikenteen väylän osalta tehdään keskisauman paikkaus tarvittavilta 
osin. Kustannusarvio työlle on n. 25.000 €, alv 0 %. 
 
Työ on tarkoitus tehdä jo kuluvana vuonna ja kustannus kohdennetaan 
kunnallistekniikan investointimenokohdalle ennalta-arvaamaton. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle 
ylläolevan lausuntonaan vasemmistoliiton aloitteeseen Inkantien ja 
jalkakäytävän perusparannuksesta. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Maarakennusmestari Reijo Kallio, p. 044 7151 322, 
 Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044 7151 310, 
 etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Kaupunginhallitus 
 
KH 13.03.2023 § 78    
38/00.01.01.01/2023    
 
 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja esittää valtuustolle, 

että se merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Maarakennusmestari Reijo Kallio, p. 044 7151 322, 
 Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044 7151 310, 
 etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Valtuusto
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 22 21.02.2023 

Kaupunginhallitus § 79 13.03.2023 
 

 

 
Vastaus Vasemmistoliiton valtuustoaloitteeseen korjaus- ja saneerausinvestointien 
turvaamisesta 
 
TEKPALV 21.02.2023 § 22  
  
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja / Toimistopäällikkö 

 
Virtain Vasemmistoliitto on jättänyt 15.11.2021 valtuustoaloitteen korjaus- 
ja saneerausinvestointien turvaamisesta. Aloite pykälän oheismateriaalina. 
 
Vasemmistoliiton huoli korjaus- ja saneerausinvestointien turvaamisesta on 
aiheellinen. Tekninen osasto esittää vuosittain talousarvion valmistelun 
yhteydessä oman näkemyksensä investointimäärärahojen 
kohdentamisesta ja määrästä kulloisellekin talousarviovuodelle ja kahdelle 
seuraavalle suunnitelmavuodelle. 
Vuosittaiset talousarvion valmisteluryhmät ja valtuustoseminaarit ovat 
edesauttaneet yhteisymmärrystä vuosittaisista määrärahojen käytön 
tarpeellisuudesta. 
 
Talousarviokirjaan on merkitty tekniselle osastolle myönnetyt määrärahat 
yhteensä hankeryhmittäin. Kunkin hankeryhmän alle kirjataan kohteittain 
määrärahalla tehtäväksi suunnitellut toimenpiteet. Kirjauksista käy ilmi, 
onko määräraha tarkoitettu uudisrakentamiseen tai korjaus- 
/saneeraustoimenpiteisiin. 
 
Tilinpäätöksen yhteydessä lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle 
raportoidaan kustannuspaikoittain kunkin ko. vuodelle myönnetyn 
investointimäärärahan käyttö, mitä kohteelle on talousarviovuoden aikana 
tehty tai tieto, mikäli investointi ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla ja 
määräraha on jäänyt käyttämättä. 
Teknisten palveluiden lautakunta seuraa teknisen osaston investointien 
toteutumista määrärahojen, aikataulujen ja tehtyjen toimenpiteiden osalta 
vuosittain hyväksytystä työohjelmasta. Myös työohjelmassa tehdyt 
mahdolliset muutokset viedään toimielimien käsittelyyn. 
 
Virtain kunnallistekniikan infran ja kiinteistöjen 
investointi/hankemäärärahojen tasoa ei saa alentaa enää nykyisestä, jotta 
käyttäjille voidaaan taata turvalliset ja terveelliset tilat ja näin varmistaa  
riittävä elinkaari niin kiinteistöille kuin infrallekin. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää antaa edellä olevan  
vastauksenaan vasemmistoliiton valtuustoaloitteeseen korjaus- ja 
saneerausinvestointien turvaamisesta, sekä päättää antaa vastauksen 
tiedoksi edelleen kaupunginhallitukselle. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
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Teknisten palveluiden lauta-
kunta 

§ 22 21.02.2023 

Kaupunginhallitus § 79 13.03.2023 
 

 

Lisätietoja Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044-7151 310, 
 Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151 224,  
 etunimi.sukuni@virrat.fi  
 
Jakelu Kaupunginhallitus 
 
KH 13.03.2023 § 79    
464/00.01.01.01/2021    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Kuntatalous on viime vuosina ollut vahva sekä valtion tukitoimenpiteiden 
että verotulojen hyvän kertymän johdosta. Käyttötalous- ja 
investointimenojen kasvu on kuitenkin ollut voimakasta ja tarpeita sekä 
korjaus- että uudisrakennusinvestointeihin on runsaasti tuleville vuosille. 
Kuntien tulevaan rahoitukseen hyvinvointialueuudistuksen jälkeen liittyy 
vielä epävarmuutta ja on todennäköistä, että tulevien vuosien talousarvioita 
laadittaessa käytettävissä oleva määräraha tulee alenemaan nykytasosta. 
 
Talousarvion laadinnan yhteydessä laaditaan myös taloussuunnitelma 
talousarviovuotta seuraaville kahdelle vuodelle. Taloussuunnitelman tulee 
olla tasapainossa tai ylijäämäinen. Vuosittain laadittava talousarvioraami 
pohjautuu taloussuunnitelmaan. Taloussuunnittelun näkökulmasta on 
tärkeää pyrkiä mahdollisimman tarkkaan suunnittelemaan myös 
taloussuunnitelmavuosien investointitarpeet sekä käyttötalouteen 
kohdistuvat muutokset/normaalitasosta poikkeavat korjaustarpeet. 
Talousarviovuoden aikana tulee myös aktiivisesti seurata määrärahojen 
toteutumista ja tarvittaessa tehdä muutoksia 
työohjelmiin/käyttösuunnitelmiin, jotta määrärahojen käyttö on 
mahdollisimman tehokasta ja ennalta arvaamattomiin tarpeisiin voidaan 
regoida mahdollisimman nopeasti. 
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja esittää valtuustolle, 
että se merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044-7151 310, 
 Toimistopäällikkö Tiina Keskimäki p. 044-7151 224,  
 etunimi.sukunimi@virrat.fi  
 
Jakelu Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 80 13.03.2023 
 

 

 
Pöytäkirjan tarkastaminen kaupunginvaltuuston 15.12.2022 § 77 päätöksen osalta 
 
KH 13.03.2023 § 80    
616/05.00.00/2022    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2022 § 77 merkitä 
perusturvalautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen tehostetun 
palveluasumisen tuottamisesta Virroilla tiedoksi ja asian aloitteena loppuun 
käsitellyksi. Kaupunginvaltuuston ko. kokouksen pöytäkirjantarkastajaksi 
valittu valtuutettu Riitta Mäki oli esteellinen kyseisen pykälän käsittelyn 
ajan eikä pykälää tarkastettu kokouksessa. Hänen tilalleen olisi tullut valita 
uusi pöytäkirjantarkastaja ko. pykälän ajaksi tai tarkistaa pöytäkirja 
kokouksessa. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se tarkastaa 
kaupunginvaltuuston 15.12.2022 § 77 päätöksen kokouksessa. 
Pöytäkirjaan kirjattu päätös on kokouskulun mukainen. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Valtuusto
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Kaupunginhallitus § 81 13.03.2023 
 

 

 
Tiedoksi kaupungin viranomaisten viranhaltijapäätöksiä 
 
KH 13.03.2023 § 81    
      
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Kuntalain (410/2015) 92 §: 

 
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 
hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty 
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus 
koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä 
määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen 
viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, 
jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 
momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole 
ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen 
puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen 
johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty 
liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida 
ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen 
johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan 
että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. 

 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 

 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai 
toimitusmenettelyä koskevia asioita; 

 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita; 
 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.” 

 
Kaupunginhallitus on tämän johdosta antanut ohjeet (10.1.2022 / 11§) 
ottokelpoisten päätösten ilmoittamismenettelystä kaupunginhallitukselle. 

 
Viranhaltijapäätökset: 

• Kaupunginjohtaja 2/2023 §: Kahden ravitsemistyöntekijän toimen 
täyttölupa 
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Kaupunginhallitus § 81 13.03.2023 
 

 

• Hallintojohtaja 3/2023 §: Tiedonhallintasihteerin virkavaalin 
vahvistaminen 

• Kaupunginjohtaja 3/2023 §: Killinkosken MLL 100 vuotta 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei 
se ota käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Kaupunginhallitus § 82 13.03.2023 
 

 

 
Tiedoksi kaupungin viranomaisten pöytäkirjoja 
 
KH 13.03.2023 § 82    
      
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Kuntalain (410/2015) 92 §: 

 
”Kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja 
hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty 
kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston 
toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. 

 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että 1 momentissa tarkoitettu oikeus 
koskee vastaavasti lautakuntia, niiden puheenjohtajia tai hallintosäännössä 
määrättyä kunnan viranhaltijaa asianomaisen lautakunnan alaisen 
viranomaisen tai lautakunnan jaoston toimivaltaan siirretyissä asioissa, 
jollei kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai 1 
momentissa tarkoitettu hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija ole 
ilmoittanut asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

 
Hallintosäännössä voidaan määrätä, että liikelaitoksen johtokunta, sen 
puheenjohtaja tai kunnan viranhaltija voivat ottaa liikelaitoksen 
johtokunnan käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty 
liikelaitoksen johtokunnan alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa 
asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tällöin asiaa ei voida 
ottaa sen lautakunnan käsiteltäväksi, jonka alainen liikelaitoksen 
johtokunta on. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan 
että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, asia käsitellään kunnanhallituksessa. 

 
Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, 
jossa 134 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 

 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 

 
1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai 
toimitusmenettelyä koskevia asioita; 

 
2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen 
asioita; 
 
3) 51 §:ssä tarkoitetulle kuntien yhteiselle toimielimelle siirrettyjä asioita, 
jos asianomaiset kunnat niin sopivat.” 

 
Kaupunginhallitus on tämän johdosta antanut ohjeet (10.1.2022 / 11§) 
ottokelpoisten päätösten ilmoittamismenettelystä kaupunginhallitukselle. 

 
Pöytäkirjat, asialistat esityslistan oheismateriaalina: 

• Henkilöstöjaos 20.2.2023 

• Hyvinvointilautakunta 21.2.2023 
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• Liikelaitos Marttisen johtokunta 28.2.2023 

• Lupapalvelulautakunta 16.2.2023 

• Merikanto-opiston johtokunta 22.2.2023 

• Sivistyslautakunta 15.2.2023 

• Teknisten palveluiden lautakunta 21.2.2023 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, ettei se ota 
käsiteltäväkseen niihin liittyviä päätöksiä. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044-715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Ilmoitusasiat 
 
KH 13.03.2023 § 83    
      
 
 
Valmistelija va. hallintopäällikkö 

 
1. Lausuntopyyntö ja vastaus lausuntopyyntöön valtion väyläverkon 

investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2024-2031. 
2. Pirkanmaan ELY-keskuksen päätös 6.3.2023: Päätös 

luonnonsuojelualueen perustamisesta (luonnonsuojelulaki 24.1§). 
3. Pirkanmaan liiton tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2022. 
4. Pirkanmaan työllisyyskatsaus, tammikuu 2023. Virtain työttömyysaste 

8,9 %. 
5. Kuntaliiton kirje: Maahanmuuttoviraston tilannekuva Ukrainan sodan 

aiheuttamasta pakolaisuudesta. 
6. Kirje ja infopaketti koskien kuntien yhteistä e-kirjastohanketta. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. 
 

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Vastaus Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen Alueellisten jätepisteiden tonttien 
sopimusten päivittämisestä ja niiden hallinnasta sekä omistajaohjauksesta Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy:lle 
 
TEKPALV 21.02.2023 § 23  
  
 
 
Valmistelija Tekninen johtaja / Maankäyttöinsinööri 

 
Keskustan valtuustoryhmä on jättänyt 18.1.2021 aloitteen alueellisten 
jätepisteiden sopimusten päivittämisestä ja niiden hallinnasta sekä 
omistajaohjauksesta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle. Aloite pykälän 
oheismateriaalina. 
 
Virroilla sijaitsee 26 kpl Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n ylläpitämää 
aluejätepistettä haja-asutuksen vuosimaksuasiakkaita varten, joilla ei ole 
kiinteistöllä omaa sekajäteastiaa. Pirkanmaan Jätehuolto Oy on tehnyt 
maanomistajien kanssa sopimukset näiden sijoittamisesta ja tilanne on 
nykyisten pisteiden suhteen vakaa eikä niitä olla sulkemassa. Pisteiden 
kapasiteetti on riittävä tämän hetkiseen tarpeeseen ja siisteys hyvä. 
Kesäaikaan kaikkein kiireisimpinä viikonloppuina jätepisteet saattavat 
mennä täyteen, mutta tätä tarkkaillaan ja tyhjennysvälejä tihennetään 
tarpeen mukaan. 
 
Lisäksi Virroilla sijaitsee kaksi Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n 
ylläpitämää Rinki-ekopistettä, joihin voi viedä aluejätepisteisiin 
sopimattoman kotitalousjätteen. Virtain jäteasema ottaa vastaan myös 
elektroniikka ym. jätteen ja samalla tontilla toimiva Virtain kiinteistöpalvelu 
mm. rakentamis- ja puujätteen. 
 
Virtain jäteaseman aukioloajat ovat nykyisellään hyvin rajalliset ja paikalla 
on oltava henkilökuntaa. Asema on auki arkipäivisin 4 – 5 tuntia ja kesällä 
myös lauantaisin. Pirkanmaan jätehuollon edustajan mukaan nykyinen 
toiminta ja jätemäärät ei kuitenkaan edellytä tätä laajempaa aukioloaikaa ja 
esimerkiksi ympärivuorokautinen jätteen vastaanottaminen edellyttäisi 
kokonaisvaltaista aseman ja alueen saneerausta tai kokonaan uutta 
asemaa, johon tällä hetkellä ei ole tarvetta. 
 
Alueellisten jätepisteiden sopimukset ovat kunnossa ja Pirkanmaan 
Jätehuolto Oy päivittää ja tekee uusia tarpeen mukaan. Jätepisteiden 
lajittelua ei olla laajentamassa ja muun kuin sekajätteen vastaanottoon 
löytyy Virroilta hyvin paikkoja. 
 

Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää antaa edellä olevan 
vastauksenaan Keskustan valtuustoryhmän aloitteeseen alueellisten 
jätepisteiden hallinnasta ja kehittämisestä, sekä päättää antaa vastauksen 
edelleen kaupunginhallitukselle. 
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Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044 715 1310 
 Maankäyttöinsinööri Paavo Karjalainen p. 046 923 4684  
 
Jakelu Kaupunginhallitus 
 
KH 13.03.2023 § 84    
37/00.01.01.01/2023    
 
 
Valmistelija kaupunginjohtaja 

 
Virtain kaupunki on 1.6.2020 toimittanut oheismateriaalina olevan kirjelmän 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle liittyen yleisten jätepisteiden huoltoon, 
kapasiteettiin ja jätteiden lajittelun ohjeistukseen. Pirkanmaan Jätehuolto 
Oy on 14.8.2020 toimittanut oheismateriaalina olevan vastauksensa 
kirjelmään. Myös tämän jälkeen asiasta on annettu palautetta mm. 
yhtiökokouksen yhteydessä.  
 
Tilannetta tulee edelleen jatkossa seurata ja tarvittaessa olla yhteydessä 
Pirkanmaan Jätehuolto Oy:öön. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja esittää valtuustolle, 
että se merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki p. 044 715 1310, Maankäyttöinsinööri 

Paavo Karjalainen p. 046 923 4684, Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, 
puh. 044-715 1201, sähköpostit: etunimi.sukunimi@virrat.fi 

 
Jakelu Valtuusto
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Vastaus Vasemmistoliiton aloitteeseen Varautuminen tuleviin energia-, ympäristö- ja 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin. 
 
TEKPALV 21.02.2023 § 25  
  
 
 
Valmistelija Rakennusmestari 

 
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän on jättänyt valtuustoaloitteen 21.3.2022 
varautumisesta energia-, ympäristö- ja ilmastonmuutoksen aiheuttamiin 
muutoksiin, aloite pykälän liitteenä.  
 
Vastaus valtuustoaloitteeseen: 
 
Kaupunginhallitus kokouksessaan 10.10.2022 päätti aloittaa 
energiansäästösuunnitelman laatimisen työryhmän johdolla. 
Energiansäästösuunnitelma esiteltiin kaupunginhallitukselle 21.11.2022. 
Suunnitelmassa on listattuna toimenpiteitä, joilla kaupunki pyrkii 
vähentämään omaa energiankulutustaan kuluvana talvena, mutta myös 
tulevina vuosina.  
 
Kaupungin strategiassa on yhtenä tavoitteena ”kehittää 
energiamurroksessa meille parhaiten sopivat ratkaisut vastuullisempaan 
energian käyttöön ja tuotantoon”. Kuluvan vuoden operatiivisiin tavoitteisiin 
onkin kirjattu, että vuonna 2024 käynnistettäsiin vähintään kaksi 
energiansäästöhanketta. Samoin kuluvalle vuodelle on energiansäästöön 
pyrkiviä investointeja, sekä tilapalvelun että vesilaitoksen puolella. 
Strategiaa noudatellen myös kaikissa uudishankkeissa pyritään 
huomioimaan uusiutuvan energian mahdollisuudet jo suunnitteluvaiheessa. 
Vanhoihin kiinteistöihin tehdään kiinteistökierroksia ja laaditaan pitkän 
tähtäimen suunnitelmia, joissa voidaan huomioida välttämättömien 
kunnossapitotarpeiden lisäksi mahdolliset ns. energiaremontin 
mahdollisuudet.  

 
Virtain kaupungin riippuvaisuus muista maista on melko vähäistä 
lämmitysenergian osalta. Suuri osa suoraomisteisista kiinteistöistä on 
paikallisen energialaitoksen kaukolämmössä, joka tuottaa energian 
kotimaisella hakkeella ja turpeella. Muutama kaupungin omistama 
kiinteistö on yhä öljylämmityksessä, mutta näihinkin tarpeen ja 
mahdollisuuksien mukaan uusitaan tai tuodaan rinnalle vaihtoehtoisia 
lämmitysjärjestelmiä.  
 
Hule- ja jätevesin osalta jatkuvalla valvonnalla ja saneerauksella pyritään 
huolehtimaan siitä, että linjat ovat olosuhteiden asettamien vaatimusten 
mukaiset. Vesihuoltolaitos osallistuu aktiivisesti erilaisiin hankkeisiin, kuten 
nyt käynnissä oleva Vikuri-hankeeseen. Hankkeen tavoitteena on luoda 
toimivia toimintatapoja, jolla viemäreihin johtuvat hulevedet saataisiin 
kuriin. 
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Esittelijä Tekninen johtaja Jussi Lähteenmäki 
 

Päätösehdotus Teknisten palveluiden lautakunta päättää antaa edellä olevan 
lausuntonaan valtuustoaloitteeseen varautumisesta energia-, ympäristö- ja 
ilmastonmuutoksen aiheuttamiin muutoksiin kaupunginhallitukselle. 
 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin. 
 
Lisätietoja Rakennusmestari Pia Maskonen, 044 7151 362 
 
Jakelu Kaupunginhallitus 
 
KH 13.03.2023 § 85    
39/00.01.01.01/2023    
 
 

 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja esittää valtuustolle, 

että se merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Rakennusmestari Pia Maskonen, 044 7151 362, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Valtuusto
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Liikenneyhteyksiä koskevat valtuustoaloitteet 
 
SIVIL 18.01.2023 § 15  
  
 
 
Valmistelija Sivistystoimen johtaja 

 
SDP:n valtuustoryhmä on jättänyt kaksi valtuustoaloitetta, jotka ovat 
oheisaineistona.  Molemmissa on huoli liikenneyhteyksistä. 
 
Esitykset kuuluvat seuraavasti: 
- Esitämme, että tehdään selvitys liikenneyhteyden luomisesta Virroilta 

Haapamäelle 2-3 kertaa viikosssa pikkubussilla/taksilla, ottaen 
huomioon eri suuntiin liikkuvien junavuorojen aikataulut. Palvelu voisi 
toimia ns. kutsu- tai kimppakyytinä, jota käytetään kyläkunnista 
keskustaan tuleville. 

- Esitämme, että Virtain kaupunki selvittää Virtain saavutettavuutta 
parantavien bussiyhteyksien kustannuksia ja tarvetta sekä niiden 
erilaisia hankinta- ja rahoitusvaihtoehtoja. Selvityksen tulee huomioida 
myös koko ajan enemmän kehittyvät itseohjautuvat bussit. Selvitysten 
jälkeen tulee tehdä parhaaksi katsotut hankinnat, joilla tehokkaimmin 
parannetaan joukkoliikenneyhteyksiämme tiiviissä yhteydessä Suomen 
kasvukolmioalueeseen. 

 
Esittelijä Sivistystoimen johtaja Jokinen Tuula 

 
Päätösehdotus Sivistyslautakunta antaa luvan käyttää asiantuntija-apua 

liikenneselvityksen tekemiseen, yhteistyössä esim. Pirkanmaan ELY-
keskuksen kanssa, johon on jatkuva yhteys   mm. joukkoliikennetyöryhmän 
kokoontumisten kautta. Hankinnat hyväksytetään erikseen. Tämä kanta 
annetaan tiedoksi kaupunginhallitukselle. 
 

Päätös Lautakunta antoi luvan käyttää asiantuntija-apua liikenneselvityksen 
tekemiseen, yhteistyössä esim. Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa, johon 
on jatkuva yhteys mm. joukkoliikennetyöryhmän kokoontumisten kautta. 
Hankinnat hyväksytetään erikseen. Tämä kanta annetaan tiedoksi 
kaupunginhallitukselle. 

 
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, p. 044-7151260, 

tuula.jokinen@virrat.fi  
 
Jakelu kaupunginhallitus 
 
KH 13.03.2023 § 86    
220/00.01.01.01/2022    
 
 
Valmistelija kaupunginjohtaja 

 
Virtain kaupungin hallintosäännön mukaisesti joukkoliikenteen 
järjestäminen sekä koulukuljetukset ovat sivistyslautakunnan alaista 
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toimintaa. Asiointiliikenne kuuluu puolestaan hyvinvointilautakunnan 
tehtäviin. Joukkoliikenne palvelee enemmän Virtain kaupungin alueen 
ulkopuolelle, kun taas koulukuljetukset ja asiointiliikenne enemmän kunnan 
sisäistä liikkumista. Asiointiliikenteen uudet reitit on tulossa 
hyvinvointilautakuntaan käsittelyyn kevään 2023 aikana ja tarkoitus on, 
että reitit saataisiin käyttöön 1.6.2023 alkaen. 
 
 
ELY-keskukset huolehtivat osaltaan julkisen henkilöliikenteen palveluiden 
saatavuudesta ja luovat edellytykset sen toimivuudelle ja sujuvuudelle. 
ELY-keskukset määrittelevät julkisen henkilöliikenteen tavoitteellisen 
palvelutason yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa ja hankkivat 
liikennepalveluja. Tällä hetkellä Ylä-Pirkanmaan joukkoliikennehankinta on 
suunnitellussa ja Virtain kaupunkia työryhmässä edustaa 
sivistystoimenjohtaja.  

 
Virtain kaupunki on myös toimittanut 21.2.2023 toimittanut Pirkanmaan 
ELY-keskuksen Liikennejärjestelmäyksikölle lausunnon Virtain kaupungin 
esityksistä joukkoliikenteen nykytilaan ja tarpeisiin sekä muutoksisiin, 
liittyen Ylä-Pirkanmaan alueen kuntien joukkoliikennehankintojen 
suunnitteluhankkeeseen. Lausunnossa on tuotu mm. esille 
joukkoliikenteen nykytilaa sekä kehittämistarpeita. Lausunto on 
oheismateriaalina.Yhteistyötä ELY-keskuksen kanssa tulee edelleen jatkaa 
joukkoliikenteen kehittämiseksi.  
 
Virtain kaupungin organisaatiossa liikennöinti on jaettu usealle hallinnon 
alalle. Liikenneyhteyksien parantamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi 
esitetään työryhmän nimeämistä.   
 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee edellä esitetyn tiedoksi ja esittää valtuustolle, 
että se merkitsee asian aloitteena loppuun käsitellyksi. 
 
Kaupunginhallitus päättää nimetä työryhmän kehittämään joukko- ja muuta 
liikennettä. Työryhmään nimetään: Sivistystoimenjohtaja (puheenjohtaja), 
yhtenäiskoulun rehtori, hyvinvointijohtaja sekä elinvoimapäällikkö. Lisäksi 
työryhmä voi kuulla haluamiaan tahoja. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Lisätietoja Sivistystoimen johtaja Tuula Jokinen, puh. 044-715 1260, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Valtuusto
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Selvitys valtuustoaloitteista ja niiden johdosta tehdyistä toimenpiteistä 
 
KH 13.03.2023 § 87    
142/00.01.01.01/2022    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Hallintosäännön 124 §:ssä säädetään valtuutettujen aloitteista seuraavaa:    
 
"Kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on 
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita 
kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite annetaan 
puheenjohtajalle.  
 
Aloitetta ei oteta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään 
kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Valtuusto voi erikseen päättää, että 
aloitteesta käydään lähetekeskustelu siitä, miten aloite on valmisteltava. 
 
Kaupunginhallituksen on vuosittain joulukuun loppuun mennessä 
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja 
kaupunginhallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen 
vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on 
ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi 
todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun." 
 
Kaupunginvaltuusto on edellisen kerran käsitellyt aloiteyhteenvetoa 
kokouksessaan 21.3.2023. Tällöin valtuusto on merkinnyt tiedoksi siihen 
mennessä keskeneräiset ja loppuun käsitellyksi katsotut aloitteet.  
 
Oheismateriaalina olevassa selvityksessä ovat edellisen käsittelyn jälkeen 
edelleen keskeneräiset ja kaupunginvaltuuston tämän jälkeen loppuun 
käsitellyksi katsomat aloitteet. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee annetun 
selvityksen valtuustoaloitteista ja niiden käsittelystä tiedoksi.   
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Valtuusto
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Talousarvion toteuma 31.1.2023 tilanteessa 
 
KH 13.03.2023 § 88    
136/02.02.02/2023    
 
 
Valmistelija talousjohtaja, oto. hallintojohtaja 

 
Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa on määrätty, että 
toimielimen on käsiteltävä taloustilanteensa vähintään kerran 
kuukaudessa. Kaupunginhallitukselle toteuma raportoidaan toimielimittäin. 
Vuoden 2023 talousarvion toteuma 31.1.2023 tilanteen mukaisena on 
oheismateriaalina.  
 
Toteumaluvut perustuvat kirjanpitoon ilman lomarahoihin ja Kevan 
tasausmaksuun liittyviä jaksotuksia. Tammikuun luvut sisältävät 
kertaluonteisia, koko tilikauteen kohdistuvia menoja kuten järjestelmien 
ylläpitomaksuja, yhteistoimintaosuuksia ja jäsenmaksuja. 
Etupainotteisuutta on erityisesti hallinto- ja elinvoimaosaston luvuissa, jotka 
liittyvät koko kaupunkia koskeviin menoihin. Toimielinkohtainen ennuste 
perustuu tammikuun toteumaan ja talousarvioon.  
 
Tuloslaskelmaennusteessa on huomioitu valtionosuudet vuoden 2022 
lopussa tehtyjen päätösten mukaisesti ja verotulot Kuntaliiton 
maaliskuussa päivittämän veroennustekehikon mukaan. Muutoin ennuste 
perustuu talousarvioon. Päätösten mukaiset valtionosuudet ja 
verotuloennuste ovat talousarviota korkeammat, minkä johdosta ennustettu 
ylijäämä on n. 1 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 menoihin tulee 
vaikuttamaan lisäksi palkkaratkaisuun liittyvä ns. ”perälauta”, minkä 
johdosta kunta-alan palkankorotukset nousevat aiemmin ennakoidusta 
tasosta ja siten nostavat henkilöstökuluja. Vaikutusta ei ole vielä huomioitu 
ennusteessa. 
 
Oheismateriaalina on kuukausiraportti sisältäen tuloslaskelman, 
toimielinten toteumat sekä investoinnit. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee talousarvion toteuman 31.1.2023 tilanteessa 
tiedoksi. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Lisätietoja Talousjohtaja, oto. hallintojohtaja Kaisa Jaatinen, puh. 044 715 1221, 

sähköposti: etunimi.sukunimi@virrat.fi
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Ähtärin reitin vesistösäännöstelyn kehittämisen esiselvityshanke 
 
KH 13.03.2023 § 89    
118/00.01.05/2023    
 
 
Valmistelija Ympäristötarkastaja 

 
Ähtärin kaupunki on pyytänyt on pyytänyt Virtain kaupunkia osallistumaan 
Ähtärin reitin vesistösäännöstelyn kehittämisen esiselvityshankkeeseen ja 
hankkeen ohjausryhmään. Ähtärin reitillä sijaitsevien vesivoimaloiden 
säännöstelyn aiheuttamien ongelmien takia voimaloiden säännöstelyn 
kehittämiselle olisi tarve. Inhanjoessa oleva säännöstelypato sääntelee 
Ähtärinjärveä ja Väli- ja Hankavettä. Sen vaikutukset ulottuvat myös kaikkiin 
alapuolisiin vesistöihin Killinkosken voimalaan saakka. Killinkosken voimala 
joutuu juoksuttamaan voimalan ohi ajoittain huomattavan määrän vettä, kun 
yläjuoksulla joudutaan tekemään säännöstelyluvan mukaisia kevät- ja 
kesäkuoppia. Kevätkuopalla tarkoitetaan järven vedenkorkeuden 
alentamista alkukeväällä, jotta järvessä on tilaa lumen sulamisvesille. 
Kesäkuopalla taas tarkoitetaan alkukesän aikaista voimalaitosten 
vedenjuoksutusta. 
 
Ähtärin kaupunki on esiselvityshankkeen hakijana. Hankkeelle on perustettu 
ohjausryhmä, jossa on edustajat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta, 
voimayhtiöistä (Killin Voima Oy ja Koskienergia Oy), kaikista alueen 
kunnista (Ähtäri, Virrat, Alajärvi, Soini) ja osakaskuntien edustajat. 
Hankehakemus on liitteenä ja ohjausryhmän muistiot ovat 
oheismateriaalina. 
 
Hankkeen tausta 
Kokemäenjoen-Selkämeren-Saaristomere vesienhoitoalueeseen kuuluvan 
Ähtärin reitin päävesistö on säännöstelty. Nykyinen Länsi-Suomen 
vesioikeuden 13.2.1976 antama päätös säännöstelyluvan myöntämisestä 
Killin Voima Oy:lle ei huomioi ilmastonmuutoksesta johtuvia vähälumisia 
talvia ja kuumia kesiä. Säännöstelyluvassa määritelty kevätkuoppa on viime 
vuosien aikana ollut käytännössä mahdotonta toteuttaa sulamisvesien 
vähäisyyden vuoksi. Kevätkuoppa ja kesäkuun aikana tehtävä veden nopea 
juoksutus aiheuttavat ongelmia sekä ylä- että alapuolisessa vesistössä ja 
rantakiinteistöillä rantojen eroosiona. Vedenpinnan voimakkaat vaihtelut ja 
vahva lyhytaikainen virtaus aiheuttavat ranta- ja vesiluonnolle ja ympäristölle 
huomattavia negatiivisia vaikutuksia. Myös vesistön virkistyskäyttö kärsii 
nykyisestä säännöstelykäytännöstä aiheuttaen taloudellista haittaa 
yksityishenkilöille, yrityksille ja kunnille. 
 
Hankkeen toimenpiteet 
Hankkeessa selvitetään Länsi-Suomen vesioikeuden Killin Voima Oy:lle 
myöntämän luvan lupamääräyksen kohdan 5 mukaisen säännöstelyn 
kehittämistä kesä- ja kevätaikaisten vähävetisten kausien aiheuttamien 
haittojen vähentämiseksi. Hankkeelle palkataan tai hankitaan ostopalveluna 
hankevetäjä. Hankkeessa laaditaan selvitys, jossa vertaillaan erilaisia 
säännöstelyn muutosskenaarioita ja esitetään hankerajauksessa esitettyjen 
muutosten aiheuttamat kustannusvaikutukset sähköyhtiöille, vettymishaitat 
vesistöjen rantakiinteistöjen omistajille, vaikutukset vesistön ekologiseen 
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tilaan, vesiluontoon ja luonnon monimuotoisuudelle, vaikutukset vesistöjen 
käyttöön ja viihtyisyyteen. Hankkeessa selvitetään mahdollisuudet muuttaa 
vesistösäännöstelyä lupamuutoksen sijaan säännöstelysuositusten avulla. 
 
Rahoitussuunnitelma 
Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 42 500 euroa. Hankkeen 
toteuttamiseen anotaan vesistöhankkeisiin varatusta rahoituksesta 70 % 
avustusta hankkeen kokonaiskustannuksista. Omarahoitusosuus on 
tarkoitus jakaa alueen kuntien, Koskienergia Oy:n ja Killin Voima Oy:n 
kesken. Esitetty rahoitussuunnitelmaluonnos on liitteenä. 
 
Perustelut hankkeeseen osallistumiseksi: 
Säännöstelyn vaikutukset ulottuvat myös Virtain kaupungin puolelle. 
Kuitenkin suurin osa vaikutuksista on Ähtärin kaupungin puolella. Mikäli 
selvitystyön tulokset ovat hankehakemuksen arvioiden mukaiset, 
mahdolliset tulevat hyödyt ovat huomattavat, mm. säännöstelykäytäntöjen 
muuttaminen vähentäisi vesistössä tehtäviä ohijuoksutuksia sekä tasoittaisi 
Killinkosken voimalaan tulevia vesimääriä, jolloin vesivoimaa voidaan 
hyödyntää tehokkaammin. Lisäksi voimakkaan vedenpinnan vaihtelun ja 
runsaiden juoksutusten aiheuttama rantaeroosio sekä ravinteiden 
kulkeutuminen alapuoliseen vesistöön vähenisi. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää, että Virtain kaupunki osallistuu Ähtärin reitin 
vesistösäännöstelyn kehittämisen esiselvityshankkeeseen 15 % 
omarahoitusosuudella, kuitenkin enintään 3187,50 eurolla 
kokonaiskustannuksista. Esiselvityshankkeen ohjausryhmään Virtain 
kaupungin edustajaksi nimetään ympäristötarkastaja. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Lisätietoja Ympäristötarkastaja Hanna Honkanen, puh. 044715 1468, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
 
Jakelu Ähtärin kaupunki 
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Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös rakentamisen poikkeamislupaa koskevasta 
valituksesta 
 
KH 13.03.2023 § 90    
108/10.03.00.02/2023    
 
 
Valmistelija kaupunginjohtaja 

 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 21.2.2023 antanut päätöksen valitukseen 
Virtain kaupunginhallituksen 28.6.2021 § 204 tekemästä rakentamisen 
poikkeamispäätöksestä. Päätöksellään kaupunginhallitus on myöntänyt 
poikkeamisluvan loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi 
vakituiseksi asuinrakennukseksi. 
  
Hallinto-oikeus on antamassaan päätöksessään kumonnut Virtain 
kaupunginhallituksen päätöksen ja hylännyt kyseessä olevan 
poikkeamislupahakemuksen. 

  
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää 
valitusluvan. 
 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Viitanen Henna 
 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen 
tiedoksi. 
 

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti keskustelun jälkeen. 
 
Lisätietoja Kaupunginjohtaja Henna Viitanen, puh. 044-715 1201, sähköposti: 

etunimi.sukunimi@virrat.fi 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 59, § 60, § 61, § 62, § 64, § 66, § 67, § 68, § 70, § 72, § 73, § 
74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 80, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 90 
 
    
     MUUTOKSENHAKUKIELTO 
Kaupunginhallitus     
     
 
 
 
Muutoksenhakukielto ja sen peruste 
   

Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä 
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (kuntalaki 136 §) 

 
 
 
   
     Liitetään otteeseen / päätökseen  
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 63, § 65, § 69, § 71, § 89 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
Oikaisuvaatimusoikeus (Kuntalain 134 §:n mukainen oikaisuvaatimus) 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeu-
teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) 
sekä kunnan jäsen. 
 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen 

 
Oikaisuvaatimusviranomainen 

 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköpos-
tiosoite:  
 
Virtain kaupungin Kaupunginhallitus 

 
Kirjaamon yhteystiedot:  
Postiosoite: PL 85, 34801 Virrat 
Käyntiosoite: Virtaintie 26, 34800 Virrat 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@virrat.fi 
Faksinumero: 4758555  
Puhelinnumero: 03-485 1211, 03 485 111 (vaihde)  
Aukioloaika: ma-pe klo 9-15 

 
Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Virtain kaupungin kirjaamoon / toimielimelle 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit-
semän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän ku-
luttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäi-
vänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati-
muksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
• päätös, johon haetaan oikaisua 
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• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite 
ja puhelinnumero.  
 
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteys-
tietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 
Pöytäkirjan nähtävilläolo pvm 
 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville Kaupungin Internet-sivuilla 23.3.2023     
 
 
 
 
     Liitetään pöytäkirjaan 

       


